Oblastní spolek ČČK Jičín
zařízení Azylový dům Jičín
Barákova 201, Jičín 506 01

IČO: 00426199

Azylový dům Jičín

č. ú.: 107-9166730207/0100 KB Jičín
telefon: 603 382 639
mobil: 604 705 308 Táňa Veselá, DiS.
(vedoucí Azylového domu Jičín,
sociální pracovnice)
736 152 546 Milena Vanclová
(soc. pracovnice Azylového domu Jičín)
e-mail: azylovydum.jicin@seznam.cz
jicin.cck@seznam.cz
web: http://www.cckjc.cz
úřední hodiny:
nepřetržitý provoz
přítomnost sociálního pracovníka:
Po – Pá : 7.00 – 15.30 hodin
(jednání se zájemci o službu,
přijímání nových uživatelů:
Po – Pá : 8.00 - 14.30 hodin )

poskytovatelem této služby je
Oblastní spolek ČČK Jičín

Poslání

Cílová skupina

Azylový dům poskytuje pobytovou

Azylový

dům

Jičín

poskytuje

službu na přechodnou dobu matce

pobytovou službu matce nebo ženě

nebo ženě s dítětem/max. se 3

s dítětem/dětmi (max. se 3 dětmi,

dětmi, která se nachází v nepříznivé

výjimečně i se zletilým dítětem,

sociální situaci spojené se ztrátou

které je zároveň nezaopatřeným

bydlení a dále mladým dospělým od

dítětem – student, učeň), která se

18-26 let věku nacházejícím se v

nachází v nepříznivé sociální situaci

nepříznivé sociální situaci spojené

spojené se ztrátou bydlení.

se ztrátou bydlení.
Poskytovaná sociální služba tak
umožňuje osobám zůstat součástí
přirozeného

společenství

a

podporuje je v návratu k běžnému

A dále mladým dospělým od 18 do

způsobu života.

26 let věku nacházejícím se v
nepříznivé sociální situaci spojené
se ztrátou bydlení.

Cíl
Hlavním cílem je poskytnutí pomoci
zajištěním dočasného bezpečného
zázemí

a

následným

návratem

uživatelů do běžného života.

Služba nemůže být poskytnuta

Jaká je kapacita zařízení
– celková kapacita AD je max. 14 lůžek

Osobám se ztíženou možností pohybu a prostorové orientace

(zařízení

není bezbariérové).

– mladí dospělí od18-26 let: 2 lůžka
– matka nebo žena s dítětem/dětmi (max. se 3 dětmi,
výjimečně

i

se

zletilým

dítětem,

které

je

zároveň

nezaopatřeným dítětem – student, učeň): 12 lůžek (max. 4
dospělí, 8 dětí)
– jednopatrový dům, nedaleko centra města
– samostatné bydlení v bytech 1+1 a

1+0, byty první

kategorie

Věková struktura
Mladí dospělí od 18 do 26 let.
Matka nebo žena s dítětem/dětmi (max. se 3 dětmi, výjimečně i se zletilým
dítětem, které je zároveň nezaopatřeným dítětem – student, učeň)

Jak dlouho u nás můžete být
– pobytová služba na přechodnou dobu, nepřevyšující 1 rok
– služba je poskytována za úhradu
– po ukončení poskytování služby nezajišťujeme následné
bydlení
– neposkytujeme ani trvalý pobyt

Princip poskytovaných služeb

Základní činnosti poskytované sociální služby dle
zákona č. 108/2006 Sb.§ 57

Služba v azylovém domě je poskytována v zájmu uživatelů,
vychází

ze standardů sociálních služeb tak, aby byla dodržována

lidská práva a osobní svoboda uživatelů služby.

•

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

•

Poskytnutí ubytování.

•

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.

•

Základní sociální poradenství.

